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Jyderne strømmer til Nordjylland
Jyderne vil nordpå, men dog ikke længere end til landets grænser.
Nordjylland er blevet det hotteste spot for nord-og østjyder, når det er tid til at trække
stikket ud og få ladet de mentale batterier op.
Især de nordjyske spa- og wellness-steder oplever en stor stigning i antallet af gæster
fra Nord- og Østjylland.
Nordjylland tiltrækker hvert år mange danskere, og det er især jyder, der søger mod landets
nordligste spids.
Især områdets spasteder er blevet eftertragtede blandt beboerne i det jyske, der for alvor har
taget spa- og wellness-trenden til sig.
Afslapning i nærområdet tiltrækker gæster
På Ruths Hotel har man de sidste fem år oplevet en demografisk ændring af, hvor hotellets
gæster kommer fra.
”Tidligere var hotellets sommergæster hovedsagligt fra Nordsjælland og København, men
billedet er et andet i dag.
Hellerup-ugen i sommerferien kunne lige så godt hedde ”Aalborg eller Aarhus-ugen”, for vores
gæster kommer i stadig stigende grad
fra Nord –og Østjylland,” fortæller Peter Christian Bühlmann Jensen, direktør på Ruths Hotel i
Skagen.
Og det billede kan man nikke genkendende til på de andre nordjyske spasteder.
Blandt hovedårsagerne til øst- og nordjydernes færden mod de nordlige spasteder er den
korte rejseafstand til destinationen
og den smukke natur med brusende hav og sandblæste klitter.
Kombinationen af den vilde natur udenfor og al verdens bekvemmelighed indenfor, skaber de
perfekte rammer til et tiltrængt break i en travl hverdag.
Og på spastederne kan alle gæsterne trække stikket ud, helt bogstaveligt.
”Der er ikke mange, der tager en smartphone med i spabad. Vi har hørt flere gæster sige, at
de ikke kan huske,
hvornår de sidst har haft deres telefon slukket i to timer,” fortæller direktør på Hotel Viking,
Brian Fabricius.
Endagsophold er populære
Den store tilslutning af gæster fra Nord- og Østjylland afspejles i de mange enkeltdagsture,
som de nordjyske spasteder alle har oplevet en stor stigning af.
Det er et nemt og hurtigt afbræk fra hverdagen for de gæster, der kommer nær fra. F.eks. er
antallet af enkeldagsture nærmest eksploderet hos Læsø Kur.
Hvor der i 2014 var 300 endagsture, rundede tallet sidste år 1.500.
”Vi har de seneste år fået flere og flere gæster fra nærområdet. Det er især disse gæster, der
vælger dagsophold og dagspakker,
og det er her vi virkelig har mærket en fremgang. Mange gæster kommer om morgenen,
nyder naturen på øen, og kommer til os og får frokost,
inden de bader og får behandlinger,” fortæller direktør Finn Taul fra Læsø Kur.

Fakta:
Hotel Viking, Ruths Hotel, Læsø Kur og Romulus i Skallerup Seaside Resort er fire spa- og
wellness-steder med hver deres særlige profil. De er dog fælles om at tilbyde høj kvalitet,
personlig service og udsøgte oplevelser tæt på hav, strand og frisk luft.
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